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Usnesení  
19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konaného dne 8. března 2018  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

251/19/18 1) schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 8. března 2018. 

252/19/18 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 14. prosince 2017 Jiřího Stankuše a Vladimíra Svobody. 

253/19/18 1) volí ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 8. března 2018 Roberta Růžičku a Ing. Štěpána Košťála. 

254/19/18 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 8. března 2018 ve složení:  

- Ing. Tomáš Šwigost, předseda, 

- Mgr. Jarmila Rojková, 

- Jaroslav Kudlička. 

255/19/18 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 

že usnesení: 

č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 zůstává ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

256/19/18 1) bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

257/19/18 1) bere na vědomí zápis č. 15/2017 z jednání finančního výboru konaného  

dne 11. prosince 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

258/19/18 1) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

259/19/18 1) projednalo návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování dotací v roce 2018  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje podmínky výběrového řízení pro poskytování dotací v roce 2018 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu a vyhlášení výběrového řízení,  

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit činnosti spojené s výběrovým řízením 

na poskytování dotací dle bodu č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: červen 2018. 

260/19/18 1) projednalo „Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky“ k doplacení odměn 

členům okrskových volebních komisí za účast při volbě prezidenta České republiky  

z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo neposkytnout doplatek odměny členům okrskových volebních komisí 

městského obvodu za účast při volbě prezidenta České republiky konané ve dnech  
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12. a 13. ledna (1. kolo) a 26. a 27. ledna 2018 (2. kolo) z rozpočtu městského obvodu  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje stanovisko dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu 

zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 20. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. března 2018. 

261/19/18 1) projednalo žádost ze dne 24. října 2016 paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkoupení 

pozemku parc. č. 420/7, zahrada, o celkové výměře 303 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, zapsaném na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 420/7, zahrada, o celkové výměře 303 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a následně s uzavřením kupní smlouvy  

č. S 0076/2018/MBaI na předmětný pozemek s paní xxxxx, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0076/2018/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. března 2018. 

262/19/18 1) projednalo žádost o odkup části pozemku parc. č. 2217/23, oddělené dle geometrického 

plánu č. 2212-262/2016 a nově označené jako parc. č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná 

půda, o výměře 834 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem Martinem Sajem, sídlem 

K Rybníku 1326, 735 14 Orlová – Poruba, IČ 69572739, za účelem podnikání, dle příloh 

č. 1, 2, 3 a 5 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 2217/23, oddělené  

dle geometrického plánu č. 2212-262/2016, nově označené jako pozemek parc.  

č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 834 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava a následně s uzavřením kupní smlouvy č. S 0077/2018/MBaI na předmětnou část 

pozemku s panem Martinem Sajem, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,  

a to za předpokladu vydání souhlasu s dělením pozemku dle geometrického plánu  

č. 2212-262/2016 odborem SŘDaŽP městského obvodu,  

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0076/2018/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. března 2018. 

263/19/18 1) projednalo žádost společnosti HOME MONT s. r. o., sídlem U tržnice 424/3a, 747 05 

Opava - Malé Hoštice, o odkoupení pozemku parc. č. 373, jiná plocha, ostatní plocha,  

o celkové výměře 1155 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh  

č. 1 až 5 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 373, jiná plocha, ostatní 
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plocha, o celkové výměře 1155 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

 

3) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. března 2018. 

264/19/18 1) projednalo nabídku k odkupu budovy na pozemku parc. č. 893/5, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo neuplatnit předkupní právo a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti  

na pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, paní xxxxx, za předpokladu 

vydání předchozího souhlasu Rady města s neuplatněním předkupního práva, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 26. března 2018. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA,        Ing. Boris Hřivna 

místostarosta         člen rady 

 

 

 


